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3:a, 78 kvm nyproduktion 2016 Bolinder strand



Kallhäll
Välkommen till populära Bolinder strand, en gammal "bruksort"
belägen vid Mälarens strand och med skogen tätt intill. De flesta
boenden i Kallhäll är bostadsrätter och egna hus. Framför allt har
det byggts från 1940-talet till t.om 1960-talet. Under de senaste 10
åren har ny bebyggelse vuxit fram på den gamla fabriks marken vid
Bolinder Strand. Härifrån kan man ta en härlig promenad längs
stranden till Görvälns Slott och naturreservat. Stanna gärna upp och
besök café, restaurang, grillplats, skid-rodelbacke samt badplatser.
Behagligt promenadavstånd till bad, strandpromenader,
naturreservat, idrottsplats med fotbollsplaner, hockeyrink och
friidrottsbanor, centrum med affärer och annan service. Biograf och
bibliotek finns i Folkets Hus i centrum. Träningsmöjligheter i fräscha
lokaler både hos Friskis & Svettis, kampsport samt Forma.
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FAKTA
Objekttyp: Lägenhet
Antal rum: 3
Boarea: 78 m²

Våningsplan: 6 av 6
Byggår: 2016

Utgångspris: 3 195 000 kr
Månadsavgift: 4 421 kr/mån exkl varm

va, bredband, internet
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FASTIGHETEN
Beskrivning
Lägenhet, lgh nr 1151 (11501). Adress Birger Dahlerus Väg
5, vån 6, 17 669 Järfälla. Våningsplan 6 av 6. Hiss finns.
Belägen i Järfälla kommun. Skattesats 32,161.

Byggnad
Byggnadstyp: Flerfamlijshus. Byggnadsår: 2016.
Uppvärmning: Fjärrvärme. Mycket vacker miljö med
Mälaren in på knuten och promenadväg längs stranden
med två badplatser nära och båthamn. Här knyts gamla
Kallhäll vackert ihop med nyproduktionen. Här finns också
mycket uppskattade grönområden, träningsanläggningar
och lekplatser för alla barnen i föreningen. Här är
underbart att träffa släkt, vänner och boende i området
över en fika eller grillmiddag.

ALLMÄNT
Balkong
Den mysiga balkongen med fin utsikt är en härlig plats att
ta del av folklivet nedanför, i lugn och ro. Under
sommarhalvåret har balkongen sol fram till ca 18:00.
Balkongen är stor och har bra plats för sköna utemöbler,

STORLEK
3 rum och Kök. Boarea: 78 m².

Uppgift angående boarean är baserad på säljarens uppgifter
samt kontrollerad med föreningen. Denna area kan av
olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara
av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

INTERIÖR
Välkommen till en nyproducerad hörnlägenhet från 2016
högst upp i huset! Lägenheten har utsikt över Mälaren,
skog och takåsar samt är insynsfri. Bostaden har en öppen,
social planlösning med stor, möblerbar balkong. Bostaden
är genomgående ljus och fräsch med lättmöblerade vita,
grå och svarta toner. Byggnaden är belägen i det väl
bevarade industriromantiska området Bolinder Strand med
ca 7 minuters promenad till pendeltåget som tar dig till
Stockholm City på 23 minuter. Området har tre
träningsanläggningar som tillsammans erbjuder gymträning,
ledda pass, crossfit, kampsport och inomhushinderbana.
Dessutom finns Mälaren med småbåtshamn och badplats
bara några minuters promenad från porten. Görvälns
vackra naturreservat börjar omedelbart utanför balkongen.
Välkommen på visning

Bostaden disponeras enligt följande:

HALL : Välkomnande ljus hall med vitmålade väggar och
ekparkettgolv och plats för avhängning. Säkerhetsdörr i
ljusgrå färg.

BADRUM : Badrummet har vita, helkaklade väggar och
golvklinker i mörkgrå färg. Stilfull inredning med kommod,
handfat, handdukstork och spegel. Badrummet har ett
badkar samt är utrustat med tvättmaskin och torktumlare
inklusive arbetsbänk med skåp.

SOVRUM 1: Fönster med utsikt mot Mälaren samt bra
förvaringsplats i garderobsvägg med skjutdörrar och Elfa-
system. God plats för en dubbelsäng och sängbord.
Vitmålade väggar och ekparkettgolv.

WALK-IN-CLOSET: Ingång direkt från sovrum 1 till den
rymliga klädkammaren. Här finns också Elfa-system samt
städskåp, men går i övrigt att inreda helt efter eget tycke.

SOVRUM 2: Ljust rum med två fönster och fantastiskt
ljusinsläpp med sjö- och takåsutsikt. Detta rum passar
utmärkt till barnsovrum eller som ett gäst- och arbetsrum.
Vitmålade väggar och ekparkettgolv samt garderobsvägg
med Elfa-system.

KÖK: Praktiskt vinkelkök i modern och stilfull inredning
från Marbodal med vita släta skåpluckor. Bra arbetsbänkar
i antracitgrå med vitt kakel ovanför och många eluttag.
Mycket förvaringsplats i under-och överskåp. Hel kyl och
frys i rostfritt stål som precis som resten av vitvarorna är
från Siemens. Köket är i övrigt utrustat med induktionshäll,
inbyggd varmluftsugn och mikrovågsugn i arbetshöjd,
integrerad diskmaskin och köksfläkt.

VARDAGSRUM: Ljust och luftigt med fönster i två
väderstreck och social planlösning. Vit- och gråmålade
väggar och ekparkettgolv. Gott med plats för stor
soffgrupp, matsalsbord samt läshörna. Tack vare
genomtänkt färgsättning och planlösning är rummet
uppdelat i naturliga sektioner.

BALKONG: Som en förlängning av vardagsrummet finns
bostadens balkong som ingjuter en härlig atmosfär med
vacker utsikt över takåsar, Mälaren och början på
Görvälns naturreservat. Här finns gott om plats för grill,
utemöbler samt växtarrangemang och många soltimmar
erbjuds.
FÖRRÅD : Till bostaden hör ett rymligt förråd på vån 2

EKONOMI OCH DRIFT
Ekonomi, månadsavgift
Pris: 3 195 000 kr utgångspris. Avgift 4 421 kr/mån inkl
värme.

Andel i förening: 1,5084 %. Reparationsfond: 0 kr.

Driftkostnad
Övrig driftkostnad är ca 8 884 kr/år och fördelas enligt
följande: övrigt ca 8 884 kr. (Hushållsel, telefoni, bredband,
varmvatten)
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Hall

Vardagsrum
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BRF Smedjan
Brf Smedjan består av 71 nybyggda lägenheter i tre
bostadshus. Här bor du i en industriromantisk miljö, där
gamla k-märkta byggnader från 1900-talet blandas med
modern arkitektur. I dag är det ett attraktivt
bostadsområde i Mälarens närhet där industrilokalerna i
tegel med sina karaktäristiska trappstegsgavlar har
bevarats. Cykel förråd, barnvagnsförråd, återvinningsrum
och en samlingslokal.

Kontaktperson: Frida Sjöbom.

OMRÅDET
Kommunikationer
Med pendeltåget tar resan in till staden ca 23 minuter.
Byggnationen av ytterligare två spår ut till Kallhäll pågår
förfullt just nu. Det innebär när detta står klart att resan in
till staden kommer att gå fortare, oftare och med större
tursäkerhet. Kommunikationer med buss finns till
närliggande orter. Med bil tar du dig snabbt till E18 och
resan in till staden ca 25 minuter.

Service
Kallhälls centrum finns det gott om serviceföretag och här
hittar du din frisör, läkarmottagning, tandläkare mataffär
vid centrum. Kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till detaljplan för Kallhälls centrum. Planförslaget ger
bland annat förutsättningar för ca 300 nya lägenheter samt
en ny byggnad för Folkets hus. Det nya kvarteret växer
upp intill Kallhälls centrum, som under de närmaste åren
kommer att moderniseras och byggas ut.

Parkering
P-plats går att hyra. Kö kan förekomma. Det finns ca 16
parkeringsplatser på gatan och vid infart till trapphuset.
Garage i huset som du når från våning 1 och från trapphus
2 och 3. Det finns även garageplats för ca 37 bilar i en
äldre sidobyggnad över gården.

Övrigt
I Järfälla finns många möjligheter till en varierad fritid. Det
finns en mängd olika verksamheter över hela kommunen.
Närheten till vatten med cirka två mil Mälarens kust och
Järvafältet som sträcker sig genom hela kommunen ger
goda möjligheter till utomhusaktiviteter. I simhallen,
Jakobsberg finner du härliga bassänger med möjlighet till
motionssim, vattengymnastik och lek. I gymlokalen hittar
du ett stort utbud av olika träningsredskap och
konditionsmaskiner. I anslutning till gymlokalen finns ett
mindre tjej gym. Högst upp i badhuset ligger en härlig
relaxavdelning. Här finns bubbelpool, kallbassäng,
solterrass, två bastun samt ett värmerum med sköna
vilstolar. Efter ditt besök kan du avsluta med en måltid i
caféterian. I simhallen hittar du även ett SPA.

ÖVRIGT
Möjlig tillträdesdag: Enl ök febr- mars 2018.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen
från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast
om omständigheterna ger anledning till detta.

Erbjudande om boendekalkyl
Om du önskar få en skriftlig beräkning av
boendekostnaderna – en boendekostnadskalkyl – ta
kontakt med ansvarig mäklare.

Nuvarande Ägare
Malin Smith
Daniel Smith.

Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information.
Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka
tid med oss för visning.
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Öppen yta
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Vardagsrum
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Kök
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Sovrum 1
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Badrum
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Tvätthörna
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Balkong
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Sovrum 2

Bolinder strand
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FÖRETAGSINFORMATION
Välkommen till Tigell Fastighetsmäklare. Vi är kända för att ha lokalkännedom. Detta
tillsammans med yrkeskunskap, erkänd kvalitet samt ett suveränt koncept har
medverkat till många lyckade bostadsförsäljningar inom Stockholm. Vår kunskap och
kvalitetstänkande utgör en trygg grund för en säker och bra fastighetsaffär.
Jag har  25 års erfarenhet som mäklare och franchisetagare inom en av de största
mäklarkedjorna. Min breda försäljningserfarenhet har gett mig den  specialisering som
krävs för att finna de bästa lösningarna som tillfredsställer både säljare och köpare. Allt
som  görs skapas med omtanke, varje uppdrag är unikt. Stort engagemang och
entusiasm genomsyrar mitt arbetssätt.

Snabbt-affärsmässigt-effektivt-arbetssätt ÄR mitt koncept !

Ett hem är det mest personliga vi har. När du ger mig förtroendet att förmedla ditt
hem så utgår jag ifrån vad som är viktigast för dig. Varje hem är unikt och kräver de
bästa förutsättningarna i varje steg av försäljningen.
Störst är inte alltid bäst! Vill du också välja rätt?
Gör som din granne, sälj vid rätt tidpunkt och få bästa priset! Se vad våra kunder! Klicka
in på www.reco.se
Jag ger alltid allt jag har. ALLTID!

19BIRGER DAHLERUS VÄG 5, VÅN 6

Lena Tigell Alfredsson
Aukt Fastighetsmäklare
Tel: 0705588224
Mob: 070-5588224
E-post: lena@tigell.se

Kontaktuppgifter



Tigell Fastighetsmäklare •Hornsbergs strand 71 , 112 16 Stockholm
Tel: 070-5588224 • Internet: www.tigell.se • E-post: lena@tigell.se


